CASALS ESPORTIUS CNB
SETMANA SANTA 2019

COM FER LA INSCRIPCIÓ?
Cal que descarreguis el formulari d’inscripció que trobaràs més a baix i omplir-lo
amb totes les dades.
Recorda que és important que indiquis com vols fer el pagament:
→ Domiciliació bancària.
→ Transferència bancària.
Un cop tingueu el formulari omplert, cal que l’envieu per correu electrònic a
casalcnb@cnb.cat
Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció, un cop introduïdes al nostre
sistema d’inscripcions, fins a completar totes les places disponibles. El Club Natació
Barcelona es reserva el dret d’ampliar o disminuir el nombre de places d’una
activitat o suspendre-les.
Les inscripcions només es faran efectives si està omplert tot el formulari I
entregada tota la documentació requerida (CATT SALUT i cartilla de vacunació
amb dades actualitzades de l’inscrit/a i en cas d’escola en conveni, un rebut de l’escola
amb les dades de l’inscrit/a). Sense aquesta documentació, la inscripció no es pot
donar per vàlida.
En rebre la inscripció i ser validada pel departament administratiu del Club, caldrà
esperar a rebre la confirmació informant que la pre-reserva ha estat efectiva i on
s’informarà de l’import a pagar.
A partir d’aquell moment, la plaça quedarà reservada i en un termini de tres dies
caldrà realitzar el pagament, de manera contrària, quedarà alliberada.

ANUL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT
•

•
•
•

•
•

En cas que un participant no pugui participar en una activitat, caldrà comunicarho per escrit al Club Natació Barcelona perquè es pugui anul·lar la inscripció i
així la plaça.
El participant tindrà dret a la devolució de l'import i sempre amb la comunicació
prèvia sigui per escrit, segons les següents indicacions:
No es retornarà cap import pagat un cop feta i pagada la inscripció.
En el cas que l'anul·lació es produeixi per alguna causa mèdica es retornarà el
80% de l'import. Serà necessari entregar el document acreditatiu que justifiqui
la causa de la baixa.
En el cas que el Club Natació Barcelona sigui qui anul·li l'activitat, es retornarà
l'import total de l'activitat.
En el cas que un participant durant el desenvolupament de l'activitat es vulgui
donar de baixa, no es retornarà cap import de la inscripció.
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MODIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
•

•

El Club Natació Barcelona es reserva el dret d'anul·lar alguna de les activitats,
així com modificar alguns dels seus aspectes previstos per a elles i en la seva
programació.
Qualsevol anul·lació o canvi de tipologia de casal o activitat que es porti a
terme abans de l'inici de l'activitat, serà comunicada al participant i aquest
tindrà el dret a decidir si vol d'anular o acollir-se al canvi proposat des del Club
Natació Barcelona.

ESCOLES EN CONVENI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Concepció
Escola Sant Felip Neri
Escola Immaculada Concepció
Escola Poeta Foix
Escola Arenal de Llevant
Escola Jesuïtes de Casp
Escola Sant Joan Baptista
Saint Nicholas School
Escola Alexandre Gali
Escola Suïssa
Llar d’infants Esclop
Liceu Francès

